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Лютий 2018

• Тренінг «Як легалізувати 
закордонних працівників?».
Потрібна реєстрація. 
Тренінг платний. 
5 лютого, 10:00–16:00.

• Зустріч Літературного клубу 
Українського дому.
8 лютого o 18:00.

• Відкриття виставки фотографій 
Катерини Яшти «Просто місто». 
9 лютого о 18:00.

• Презентація книжки 
«Україна по Революції Гідності. 
Права людини – національна іден-
тичність» під редакцією Томаша 
Лаховського та Віталія Мазуренка. 
23 лютого o 18:00.

• Зустріч Літературного клубу 
Українського дому. 
24 лютого o 13:00.

• Презентація польського 
видання книжки Енн Епплбаум 
«Червоний голод» за участю автор-
ки. Ведучий – проф. Томаш Стриєк. 
Організатори: Фонд «Наш вибір» 
при співпраці з Об’єднанням українців 
у Польщі та видавництвом «Агора».
2 березня о 18:00.

ЦИКЛІЧНІ ПОДІЇ
• Консультаційний пункт для мігрантів. 
Понеділок, середа, п'ятниця, субота 10:00–15:00. 
Вівторок, четвер 10:00–20:00.  
Тел.: +48 22 258 40 18, 
+48 727 80 57 64.

• Консультаційний пункт для підприємців.
Український дім пропонує підприємцям допомогу 
в процедурі легалізації праці та перебування праців-
ників-іноземців; інформаційний пакет про відкриття 
бізнесу в Польщі.
Детальніша інформація:
biuro@ukrainskidom.pl, +48 22 408 00 46.

• Клуб українських жінок.
В Українському домі збирається Клуб українських 
жінок (KUK). У рамках клубу відбуваються майс тер-
класи, інформаційні зустрічі, тренінги тощо.
Запрошуємо стежити за найближчими подіями
клубу на Фейсбуці – www.facebook.com/KlubUkrainok.
Додаткова інформація – klubukrainok@gmail.com .

• Дитячий клуб «Рукавичка».
У програмі українською мовою: інтеграційні ігри, 
ознайомлення з казками, піснями, віршами, 
творча діяльність, пізнавальні заняття, 
майстер-класи та експерименти.
Група 2–6 років: субота, 11:00–14:00. 
Вартість 1 години занять – 10 злотих.
Запис за адресою: ukr.klubik@gmail.com, 
тел.: +48 727 88 70 31.
«Рукавичка» на Фейсбуці:  
www.facebook.com/rukawyczka.

• Мовна школа в Українському домі у Варшаві. 
Інтенсивні курси польської мови різних рівнів.
Тривалість – 3 місяці.
Кількість лекційних годин – 48 (1 година – 45 хв.). 
Ціна: 600 злотих.

Інтенсивні курси української мови різних рівнів.
Тривалість – від 1 до 3 місяців.
Кількість лекційних годин – 48 (1 година – 45 хв.). 
Ціна: 600 злотих.

Запис:
biuro@ukrainskidom.pl,
+48 22 258 40 18,
+48 727 80 57 64.

• Заняття з йоги. 
Участь безкоштовна. 
Понеділок о 18:30. 
Запис: joga.dom.ukr@gmail.com.

Запрошуємо!

Контакт:
вул. Zamenhofa 1, 
00-153 Варшава
Тел.: +48 22 258 40 18,
+48 727 80 57 64
biuro@ukrainskidom.pl
www.ukrainskidom.pl

Стежте за подробицями на сторінці Українського 
дому на Фейсбуці: www.facebook.com/UkrainskiDom.
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Дорогі читачі! Це вже другий номер газети, який ми видаємо за кошти, зібрані з добровіль-
них пожертв і реклами. Дякуємо всім небайдужим за підтримку! Вона для нас дуже важлива, 
оскільки показує, що ми робимо потрібну справу.

Через брак стабільного фінансування газета виходить тепер не регулярно, а тоді, коли зі-
брані кошти на її друк. Тому цей номер з'явився саме зараз, а не в кінці грудня. 

Я все ж сподіваюся, що статті, які ви знайдете у 68-му номері, будуть для вас цікаві і ви 
й надалі залишатиметеся нашими читачами, а можливо, також вирішите підтримати нас по-
жертвами.

Хочу подякувати, що ви з нами і нас читаєте. Нагадую, що тираж газети – 3000 примірників і висилаємо ми її у понад 
70 місць по всій Польщі. Наш портал www.naszwybir.pl має близько 40 тис. унікальних користувачів та 400 тис. від-
відин на місяць. За 2017 рік відбулося 3,5 млн відвідин сторінки та було 424 629 унікальних користувачів. Порівняно 
з 2016 роком кількість відвідин збільшилася на 2 млн, а кількість користувачів – на 117 тис.

ЯК МОЖНА ДОПОМОГТИ?
Стати рекламодавцем чи меценатом! Пропонуємо вам можливість рекламувати ваші послуги як у газеті, так і на пор-

талі www.naszwybir.pl. 
Скоро на порталі діятиме нова вдосконалена платформа оголошень. Уже зараз там можна знайти цікаві пропозиції 

праці та розмістити свою об'яву, а також платні оголошення. За детальною інформацією просимо звертатися до редакції: 
redakcja@naszwybir.pl.

Ви можете підтримати видання газети, переказуючи благодійний внесок на банківський рахунок Фонду «Наш вибір»: 

Fundacja Nasz Wybór 
Numer konta: PL 39 1440 1387 0000 0000 1295 6509
Назва переказу: «Gazeta Nasz Wybir»

Запрошуємо до співпраці й підтримки нашої спільної справи!

В І Д  Р Е Д А К Ц І Ї

Мирослава керик
головний редактор
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По перше, з січня 2018 року змінилася 
процедура подання заяви-доручення пра-
цедавця про намір доручити виконання 
роботи іноземцю: це нововведення пов’я-
зане зі зловживаннями, яких останнім 
часом було дуже багато. Відкриваючи візу 
і приїжджаючи до Польщі, працівники не 
завжди мали намір працювати в тій фірмі 

чи в тої особи, яка зареєструвала доку-
мент. Відповідно, і працедавці зловживали 
можливістю запросити іноземця на робо-
ту. Останнім часом з'являлося багато сиг-
налів, що такі заяви про намір прийняти 
на роботу іноземця реєстрували особи, 
які самі були безробітними. 

Зміни торкнулися назви самого доку-

мента: заява працедавця про намір дору-
чити виконання роботи іноземцю тепер 
називається «заява-доручення на вико-
нання роботи іноземцем».

З’явилися підстави відмови внесення 
такої заяви до реєстру. Якщо суб'єкт го-
сподарювання (або особи, які діють від 
його імені) мав покарання чи перевищив 

тема номерa

ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ 
ПРО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 
ІНОЗЕМЦІВ Початок 2018 року приніс у життя іноземців, які мешкають 

і працюють у Польщі або планують приїхати сюди на роботу, 
багато змін, які стосуються не тільки процедури працевлашту-
вання, а й легалізації. Відповідно, у пересічних громадян ви-
никає безліч питань.

к.ю.н. Алла МАЄВСЬКА
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ліміт заяв, котрі мав право зареєструва-
ти, за умови, якщо такий ліміт було вста-
новлено (законом передбачено, що його 
можна встановлювати розпорядженням 
відповідного міністра), – йому може бути 
відмовлено у внесенні заяви до реєстру. 

Крім того, заява може бути не вписана 
до реєстру, якщо Повітове бюро праці 
визнає, що мета, з якою звертається пра-
цедавець, не відповідає заявленій, або 
суб'єкт господарювання не виконує своїх 
обов’язків у зв’язку з веденням господар-
ської діяльності, з працевлаштуванням 
інших осіб, чи не виконує інформаційні 
обов’язки, передбачені законодавством.

Відмова внесення заяви до реєстру буде 
мати форму адміністративного рішення, 
на яке суб'єкт господарювання може по-
дати апеляцію. Заява-доручення на вико-
нання роботи іноземцем подається до По-
вітового бюро праці. В разі позитивного 
рішення вписується до реєстру, і праце-
давець може відправити її іноземцю для 
відкриття візи. 

який може бути виданий максимально 
на 9 місяців протягом календарного року 
для громадян третіх країн. Передбачаєть-
ся, що для працевлаштування громадян 
тих країн, які мають спільний кордон із 
Польщею, не буде вимагатися інформація 
від старости про неможливість забезпе-
чити кадрові потреби з реєстру безробіт-
них та осіб, які шукають роботу.

Новий вид дозволу на роботу видава-
тиметься від імені старости в Повітовому 
бюро праці. У заяві роботодавець має за-
значити умови роботи та розмір винаго-
роди, яка буде порівнюватися з існуючою 
на ринку винагородою за такий вид робо-
ти. Встановлені строки розгляду заяви – 
7 днів (робочих), якщо не передбачена 
процедура верифікації, і 30 днів, якщо пе-
редбачена.

При позитивному розгляді працеда-
вець отримає підтвердження внесення 
заяви до реєстру, яке має передати іно-
земцеві для відкриття візи. Консул також 
має доступ до цього реєстру, отже буде 
перевіряти справжність такого докумен-
та. Після приїзду іноземця до польського 
працедавця останній зобов’язаний під-
писати з працівником умову, поінфор-
мувати Повітове бюро праці про місце 
проживання іноземця під час виконан-
ня сезонної роботи й лише після цього 
отримує дозвіл на сезонну роботу, який 
дає право легального виконання роботи 
іноземцем. Таким чином, буде контро-
люватися, чи використовується дозвіл на 
сезонну роботу відповідно до заявленої 
інформації. 

Допускається, що в дозволі на сезонну 
роботу може бути не вказаний конкрет-
ний вид роботи, відповідно, іноземець 
може виконувати на користь суб’єкта го-
сподарювання ті види робіт, які визначені 
в розпорядженні як сезонні.

Якщо іноземець приїхав у рамках 
безвізового руху, то на підставі дозволу 
на сезонну роботу може подати докумен-
ти на отримання дозволу на перебування 
для виконання сезонної роботи, що дасть 
йому можливість перебувати на терені 
Польщі з метою продовження праці, але 
не більше 9 місяців у даному календарно-
му році, які передбачені для виконання 
сезонної роботи.

Принциповою зміною є те, що консул 
має доступ до електронного реєстру та 
перевіряє, чи дійсно така заява була заре-
єстрована. 

Також з’явився обов’язок суб’єкта го-
сподарювання інформувати про обстави-
ни, пов’язані з працевлаштуванням іно-
земця, для того щоб Повітове бюро праці 
та контролюючі органи мали можливість 
моніторування цільового використання 
заяви іноземцем.

Суб'єкт господарювання зобов’яза-
ний надавати інформацію:
• про працевлаштування іноземця – 

найпізніше в день, який є початком 
роботи іноземця;

• про неприйняття на роботу інозем-
ця – протягом 7 днів від дати початку 
роботи, зазначеної в заяві.

Невиконання вищезазначених обов’яз-
ків буде підставою для отримання відмови 
працедавцем під час реєстрації наступних 
заяв. За реєстрацію заяви-доручення на 
виконання роботи іноземцем передбачена 
оплата в розмірі 30 злотих.

Набрали чинності деякі зміни в проце-
дурі отримання дозволу на роботу типу А. 
Вони також пов’язані зі зловживаннями, 
які відбувалися останнім часом. Відтепер 
працедавець до заяви про надання дозво-
лу на роботу має долучати документи, 
котрі підтверджують, що іноземець, про 
працевлаштування якого він клопоче, має 
кваліфікації, подані в заяві (наприклад, 
диплом чи свідоцтво). При цьому пам’я-
таємо, якщо подаються документи, вида-
ні іноземною мовою, вони повинні бути 
перекладені польською. Для виконання 
обов’язків за певними професіями, які 
регулюються законодавством, особа по-
винна мати право займатися діяльністю, 
пов’язаною з цими професіями, на тери-
торії Польщі. Наявність цих обставин 
перевірятиметься під час прийняття рі-
шення про надання дозволу на роботу.

Одним із критеріїв позитивного рі-
шення про видання дозволу на роботу 
є зазначення мінімальної винагороди. Для 
видання дозволів на роботу також перед-
бачена можливість встановлення лімітів.

Ще одною новиною 2018 року стало за-
провадження дозволу на сезонну роботу, 

З’явився обов’язок суб’єкта 
господарювання інформувати 
про обставини, пов’язані 

з працевлаштуванням іноземця, для того 
щоб Повітове бюро праці та контролюючі 
органи мали можливість моніторування 
цільового використання заяви іноземцем.
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2 грудня «Укрзалізниця» розпочала 
онлайн-продаж квитків на потяги до 
країн ЄС. 
5 грудня Правоохоронці здійснили 
спробу затримати Міхеіла Саакашвілі, 
проте його прибічники силою «відби-
ли» політика.
7 грудня Верховна Рада звільнила 
Єгора Соболєва з посади голови 
Комітету з протидії корупції.
7 грудня Парламент затвердив дер-
жавний бюджет на 2018 рік.
8 грудня Правоохоронці затримали 
Міхеіла Саакашвілі.
9 грудня  Під Львовом вибуховим 
пристроєм пошкоджено польський 
автобус. Ніхто не постраждав.
13 грудня Президент Польщі відвідав 
Україну з офіційним візитом.
17 грудня «Марш за імпічмент» при-
хильників Міхеіла Саакашвілі в Києві 
завершився спробою захоплення 
демонстрантами Жовтневого палацу.
19 грудня ООН схвалила оновлену 
резолюцію про дотримання прав 
людини в окупованому Криму.
19 грудня Шведська «IKEA» підтвер-
дила вихід на український ринок.
20 грудня СБУ викрила та затримала 
російського шпигуна в найближчому 
оточенні прем’єр-міністра України – 
перекладача Станіслава Єжова.
22 грудня «Нафтогаз України» 
виграв арбітраж проти російського 
«Газпрому» у справі газової угоди.
23 грудня США погодилися надати 
Україні оборонне озброєння.
24 грудня В Україні відбулися вибори 
до 51 об'єднаної територіальної 
громади в 17 областях.
27 грудня Проросійські бойовики 
Донбасу звільнили 74 українських 
полонених.
30 грудня У Харкові невідомий 
захопив відділення «Укрпошти» з за-
ручниками. Постраждалих немає. 
1 січня В Україні почали діяти пільги 
на ввезення електромобілів.
1 січня У Київській області знайдено 
вбитою юриста та правозахисника 
Ірину Ноздровську. 
1 січня На кордоні України почав 
діяти біометричний контроль.
4 січня ЗМІ повідомили про свя-
щеника УПЦ МП, який відмовився 
відспівувати загиблу дитину, хрещену 
в УПЦ КП.
18 січня Верховна Рада ухвалила 
закон про реінтеграцію Донбасу.
20 січня Внаслідок теракту в столиці 
Афганістану загинули сім громадян 
України.

вісті з України
Грудень 
  січень

2017
2018

Після осіннього загострення відносин на 
лінії Варшава – Київ, оглядачі з надією 

очікували на грудневий візит президента 
Польщі в Україну. Анджей Дуда та Петро 
Порошенко зустрілися 13 грудня в Харкові 
й домовилися про створення міністерської 
комісії для вирішення історичних конфлік-
тів між двома країнами. Ця комісія має 
також опрацювати питання ексгумації тіл 
поляків та українців. «Треба шанувати геро-
їв, але треба рухатись уперед і створити кра-
щі умови для майбутнього, щоб ніхто не міг 
вселити в серця українців та поляків нена-
висть та ворожнечу», – сказав П. Порошенко. 
«Те, що було колись, має вплив на те, що від-
бувається зараз, оскільки біль у серцях людей 
лишився. Тому політики мають на це зважа-
ти», – заявив у свою чергу А. Дуда та закликав 
українську сторону не організовувати «чер-
гових увічнень, які спираються на непереві-

рені наукові висновки». Окрім питань тра-
гічної спільної історії, президенти Анджей 
Дуда та Петро Порошенко обговорили також 
справи політики та безпеки. «Польща як 
член Ради безпеки ООН буде підтримувати 
ініціативу щодо введення миротворчої місії 
на всій території Донбасу», – заявив А. Дуда 
та зазначив, що дуже важливо, щоб війна 
на сході України закінчилася й люди могли 
повернутися до своїх домівок і до мирного 
життя. Важливо підкреслити, що незадов-
го перед візитом польського президента 
в Україну в Львівській області здійснено 
провокацію, метою якої, за однією з версій 
правоохоронців, було зірвати зустріч очіль-
ників. У ніч з 9 на 10 грудня під автобусом, 
яким подорожували 23 польських громадя-
нина, в тому числі представники місцевих 
органів влади, спрацював вибуховий при-
стрій. На щастя, ніхто не постраждав.

Д екілька днів перед Різдвом, за західною 
традицією, Україна отримала довгоочі-

куваний подарунок від США. Після кількох 
років роздумів Вашингтон погодився надати 
Києву летальну зброю. Як повідомив Держав-
ний департамент США, зброя буде надана для 
боротьби із сепаратистами, яких підтримує 
Росія у східній частині країни. «Допомога 
США носить виключно оборонний характер, 
і як ми завжди говорили, Україна є суверен-

ною країною і має право захищатися», – 
йдеться в заяві департаменту. При цьому ви-
дання «The Washington Post» наголосило, що 
про поставки Україні важкої зброї, про яку 
просив уряд у Києві, такої як протитанкові 
ракети «Javelin», мова не йде. На рішення Ва-
шингтона миттєво відреагував Кремль, який 
пригрозив, що у випадку поставок летальної 
зброї зі США до України на Донбасі не уник-
нути кровопролиття.

В ерховна Рада України 18 січня в цілому 
ухвалила президентський законопроект 

про реінтеграцію Донбасу, в якому окремі 
території Донецької та Луганської областей 
визнано окупованими, а Російська Федера - 
ція – країною-агресором.

«Російська Федерація чинить злочин агресії 
проти України та здійснює тимчасову окупа-
цію частини її території за допомогою зброй-
них формувань Російської Федерації», – 
читаємо у преамбулі закону. Відповідаль-
ність за моральну та матеріальну шкоду, 
завдану Україні та її громадянам, покладе-
но в документі на Росію, а особам, що бра-
ли участь у збройній агресії чи окупаційній 
адміністрації РФ, пригрозили кримінальною 
відповідальністю. У законі також читаємо, 
що «тимчасова окупація Російською Феде-

рацією територій України незалежно від її 
тривалості є незаконною і не створює для 
РФ жодних територіальних прав». Окрім 
того, новий закон підтвердив закріплення 
за громадянами України права власності на 
окупованих територіях. Кордони окупова-
них територій у Донецькій та Луганській 
областях визначаються «президентом за по-
данням Міністерства оборони, підготовле-
ним на основі пропозицій Генштабу ЗСУ».  
Закон було прийнято лише на 3-й день роз-
гляду через пропозицію внесення понад 
600 поправок. Зокрема, парламентарії не 
погодилися включити до документа по-
правку від партії «Самопоміч» про денонса-
цію Договору про дружбу, співробітництво 
і партнерство між Україною й Російською 
Федерацією. 

Про що йдеться у законі про реінтеграцію Донбасу?

США нарешті вирішили дати Україні озброєння 

Візит Анджея Дуди в Україну

Підготував Анатолій Зимнін на підставі матеріалів порталу «Українська правда», газети «Дзеркало тиж-
ня», агентства «Інтерфакс» та Радіо «Свобода».
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ротягом останніх чотирьох ро-
ків Польща переживає іммігра-
ційний бум: воєводи щороку 

видають іноземцям близько 100 тисяч доз-
волів на тимчасове та постійне прожи-
вання; дозволів на працю у 2017-му також 
було виписано понад 100 тисяч, а кількість 
декларацій про намір працевлаштува-
ти іноземця, за оцінками експертів, може 
перевищити навіть два мільйони. Укра-
їнські мігранти, які лідирують у цих ста-
тистичних даних, стали постійною темою 
політичних промов та журналістських 
публікацій. Польський бізнес регулярно 
нагадує, що економіка країни невдовзі по-
требуватиме ще більше робочих рук із-за 
кордону. І в цей відповідальний час Польща 
не має чогось такого, як стратегія міграцій-
ної політики.

Попередню концепцію притягування 
й інтеграції мігрантів, над якою майже дека-
ду працювали експерти та науковці, понад 
рік тому відмінив голова МВС Маріуш Бла-
щак. Тоді політик, близький до глави ПіС 
Ярослава Качинського, сказав, що документ 
вимагає доопрацювання через наплив си-
рійських біженців до ЄС та зростання тем-
пу міграції з України. Проте далі декларації 
справа не пішла: попередня стратегія вже не 
діє, а нова так і не була створена.

У 2016 році про потребу опрацювання 
систематичного підходу до міграції в бро-
шурі «Стратегія задля відповідального роз-
витку» писав тоді ще віце-прем’єр Матеуш 
Моравецький. Новий глава польського 
уряду, який раніше працював у банківській 
сфері, періодично наголошує, що чує голос 
бізнесу у справі мігрантів і що польська еко-
номіка їх потребує. Ось тільки стратегія від 
Моравецького також не повстала. У своєму 
грудневому експозе новий прем’єр згадав, 
що буде працювати над питаннями репа-
тріації та повернення польських емігрантів 
до батьківщини, проте мігрантам у самій 
Польщі уваги не приділив. А в розмові 
з TV Trwam одразу після оголошення про 
прем’єрську номінацію повторив маніпуля-
тивне кліше про «понад мільйон біженців 
з України».

Таким чином, з одного боку, польські 
урядовці визнають, наскільки важливими 
є закордонні працівники, а з іншого – на-
зивають їх біженцями, чим створюють вра-
ження надання якоїсь особливої допомоги 
мігрантам, та оголошують мультикультур-
ність загрозою нацбезпеці. Відсутність 
формалізованої міграційної політики ще 

більше посилює дисонанс в оцінках, що 
ж польська влада хоче осягнути в питан-
нях міграції.

Брак цілісного та конструктивного під-
ходу помітний хоча б у змінах до польсько-
го законодавства. У 2017 році новелізовано 
два важливі для мігрантів закони – «Про 
іноземців» та «Про сприяння працев-
лаштуванню та інститути ринку праці». 
Обидва набирають чинності з початку 
2018-го. З одного боку, маємо зміни, ске-
ровані на впорядкування системи видачі 
декларацій – створення реєстру праце-
давців та їхніх закордонних працівників, 
з іншого – брак електронної реєстрації тих 
самих декларацій. Мігрантам, які працю-
ють на підставі декларації, дозволили не 
оформлювати додатковий дозвіл на ро-
боту у випадку тривалого очікування на 
дозвіл на проживання. Проте тим самим 
законодавці дали зелене світло воєвод-
ським управлінням і далі затягувати роз-
гляд справ. Ввели спеціальну категорію 
професій, представники яких зможуть 
отримувати постійний вид на проживання 
вже після чотирьох років праці в Польщі, 
проте запровадили мовний іспит на статус 
довготермінового резидента ЄС. До цього 
варто додати, що в одному із законів про-
писаний механізм встановлення квот на 
закордонну робочу силу, щоправда наразі 
уряд не планує його використовувати.

Якщо Польща ще якось навчилася да-
вати собі раду з короткотерміновими мі-
грантами, то відчувається виразний брак 
заходів, які б заохочували сезонних пра-
цівників на переїзд з родинами на постій-
не проживання. У середовищах, близьких 
до ПіС, часто плутають поняття інтеграції 
та асиміляції. Замість дискусії про зміну 
моделі етнічної ідентифікації на громадян-
ську, ведуться ідилічні розмови про те, що 
варто запрошувати саме українців, адже їх 
найлегше буде «переробити на поляків». 
Факт, що на працю до Польщі їдуть пере-
важно дорослі люди, які говорять іншою 
мовою та були виховані в іншій культурі, 
воліють ігнорувати.

Раніше прогалини в державній політиці 
компенсував третій сектор. Але вже два 
роки МВС Польщі тримає на «голодному 
пайку» неурядові організації, які займали-
ся допомогою мігрантам. Це означає змен-
шення пропозиції хоча б безкоштовних 
юридичних порад і мовних курсів, які є аб-
солютно необхідними для того, аби при-
житися на новому місці. Хоч мігрантів стає 

все більше, НУО мають все менше знарядь 
допомоги їм.

Поодинокі цікаві ініціативи висуває 
хіба що місцева влада, як то мер Вроцлава, 
котрий створив посаду уповноваженого 
у справах українців, або мер Ґданьска, де 
діє Рада у справах мігрантів. Щоправда, 
у згаданих випадках піар часто перевищує 
коефіцієнт корисної дії створених інститу-
цій, але принаймні показує зацікавленість 
місцевої влади питанням. Проте подіб-
ні практики без підтримки центральних 
органів влади зможуть існувати лише 
в найбільших і найбагатших містах і будуть 
залежати від персоналій міських голів, ко-
трі вже цього року можуть змінитися.

Польща, як кожна суверенна держава, 
має право встановлювати вимоги до мі-
грантів, захищати свій ринок праці, проте 
повстає питання – чому ці обмеження ма-
ють служити? Люди з якими кваліфікація-
ми особливо потрібні економіці? Чи варто 
їх заохочувати до переїзду на ПМП? Які 
навички мають стати для приїжджих мар-
кером інтеграції? На ці питання мала б від-
повідати стратегія міграційної політики. 
Без неї виникає ситуація, коли одночасно 
з заявами про потребу збільшення кілько-
сті іноземців на ринку праці прописується 
механізм квот, а поряд з планами заохочу-
вати людей до переїзду на довший термін 
вводяться додаткові вимоги для тривалої 
легалізації перебування.

Здається, польський уряд поки вважає, 
що важка ситуація української економі-
ки не залишить українцям вибору і вони 
й так приїдуть до польських працедавців. 
Натомість країни ЄС уже імплементували 
до національного законодавства дирек-
тиву про дозволи на сезонну роботу, які 
є формою полегшеного працевлаштування 
іноземців строком на 9 місяців. Тепер для 
українців, яких і так надихнув безвіз, ста-
не ще більше приводів спробувати себе на 
німецькому чи шведському ринку, де став-
ки за фізичну працю значно перевищують 
польські. Так, у Польщі нижчими є витра-
ти на життя, проте якщо наявні довгі черги 
на карту перебування, важкий доступ до 
безкоштовної юридичної допомоги чи ску-
па пропозиція інтеграційних ініціатив, то 
переваги цієї країни стають не такими оче-
видними. Звісно, перераховані проблеми 
не завадять людям і далі їздити на короткі 
контракти, але можуть негативно вплину-
ти на рішення пов’язати своє життя з Поль-
щею на довше.

П

Мігранти є, політики немає
Варшава вже понад рік живе без офіційної концепції міграційної політики. Хоч іноземців у Польщі 
стає все більше, дискусії про їхню інтеграцію серед урядовців фактично не існує. Ініціативи бізне-
су та НУО лише частково компенсують прогалину, натомість не заохотять українських працівни-
ків із сезонних мігрантів перетворитися на постійних мешканців країни.

Олена БАБАКОВА
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Наша польська приватна 
закордонна політика

– Допомога українцям має для поляків освітній вимір, бо показує війну через сі-
мейне страждання, – говорить Ґражина Станішевська з міста Бельсько-Бяла. 
Опозиціонерка «Солідарності», польська політична діячка, колишній депутат 
Європарламенту є ініціатором ідеї висилання новорічних посилок для сімей 
українських бійців, які загинули на Донбасі. 

На Фейсбуці Ви оприлюднили інформа-
цію, що вже 79 українських родин отри-
мали посилки...

Ґражина Станішевська: Таких родин уже 
більше 80. Зараз маю чергових кільканад-
цять адрес. Я почала свою ініціативу на по-
чатку листопада 2017 року. Зі свого до свіду 
знаю, наскільки родинам потрібна така 
підтримка. Під час воєнного стану в Поль-
щі мене було інтерновано та заарештовано. 
Тоді до польських сімей приходили посил-
ки з Німеччини, Голландії, Франції. Для нас 
це був доказ, що ми не самі, що хтось про 
нас думає. Моя родина отримувала листи 
від німців, голландців. Це нас дуже під-
тримувало й багато значило. Тому мені так 
важливо, щоб польські родини опікувалися 
українськими сім'ями, коли було анексова-
но Крим й почалася війна на Донбасі. Шко-
да, що протягом двох років мені не вдалося 
налагодити особисті зв'язки з якоюсь укра-
їнською родиною.

Яким чином Ви почали допомагати саме 
українським вдовам?

У 2015 році Ольга Соляр із Перемишля 
організувала таку ініціативу, про яку я ду-
мала. Від неї отримала адресу української 
родини бійця Максима Ридзанича, одного із 
командирів оборони Донецького аеропор-

ту. Він загинув у березні 2015 року. Відтоді 
почалася моя співпраця з його дружиною 
Іриною, яка навіть приїхала до мене на ка-
нікули з четвіркою дітей, а потім я побувала 
в них у Бучі під Києвом. Ірина зі знайомим 
заснувала організацію для вдів АТО. Від неї 
я отримала перших кільканадцять адрес 
українських вдів. Спочатку мені було дуже 
важко знайти польських опікунів для тих 
родин. Я знайшла 20 осіб.

Зацікавлення ініціативою збільшилося 
після публікацій про неї у виданнях «Gazeta 
Wyborcza» та «Na Тemat». Величезну робо-
ту робить Ірина, яка знаходить сім'ї, в теле-
фонних розмовах розпитує різні подробиці, 
питає про мрії. Кожна людина має свої ін-
дивідуальні потреби. Коли я роблю пост на 
Фейсбуці про українську родину, в основно-
му пишу про бійця, який загинув, бо йому 
належить пам'ять. Думаю, що допомога 
українцям має для поляків освітній вимір, 
бо показує війну через сімейне страждання. 

Ви сказали, що спочатку важко було знай-
ти охочих допомагати. Польське суспіль-
ство втомилося від української теми...

Я б сказала, що через відсутність теми 
України в медіа поляки забувають, що зов-
сім близько від них іде війна. З іншого боку, 
в українській пресі читала, що українці 

Павло ЛОЗА

в нас розчарувалися, що «Польща хоче собі 
підпорядкувати українців». Я не могла тер-
піти те, що для польсько-українських взає-
мин робив попередній міністр закордон-
них справ Польщі Вітольд Ващиковський. 
Своєю ініціативою заперечую його позиції. 
Ще більше радію, що суспільство позитив-
но сприйняло ідею допомоги українцям. 
Навіть хтось написав у коментарях в Інтер-
неті, що це є «наша приватна закордонна 
політика».

Чи не закидали Вам, що цією «приватною 
закордонною політикою» Ви сприяєте 
«бандерівцям»?

У Фейсбуці коментували, що я «підтри-
мую бандерівців» і «пропагую фашизм». 
Щиро кажучи, таких голосів було більше, 
коли я розміщувала інформацію про події 
в Україні. За час, коли організовую акцію 
допомоги сім'ям, з'явилися може 2–3 подіб-
ного роду коментарі. Трагедія звичайних 
родин, дружин, дітей через війну так оче-
видна, що вигадувати при цьому про бан-
дерівців є величезним блюзнірством. Тому 
мої знайомі відразу реагують на такого роду 
зачіпки в Інтернеті. Якось одна жінка заки-
нула мені, мовляв, чому допомагаю україн-
цям, а не польським родинам у Казахстані. 
Мої друзі запитали її, скільком тим полякам 
вона допомогла? Жінка замовкла.

Але політики не замовкають... 
Думаю, що голоси політиків про тисячі бі-

женців з України, про те що треба постави-
ти мур на польсько-українському кордоні, 
треба ігнорувати. Такі голоси були завжди, 
тільки ми їх не помічали. Не варто слухати 
цих дурниць – потрібно робити своє.

Які найбільші мрії Вам вдалося здійснити?
Найбільшою мрією була сушильна маши-

на для вдови та її п'ятьох дітей. Родина живе 
в одній кімнаті. Дівчата з Варшави, які го-
тували посилку, з огляду на малий метраж 
помешкання вирішили придбати праль-
но-сушильну машину. Були теж посилки 
з фотокамерою, роликами для катання. 

Вартість однієї посилки, яка потрапляє 
до українських родин, – 1 тис. злотих. Бу-
ває, що одна особа неспроможна на таку 
фінансову підтримку, тому часто я з кількох 
людей формую групи. Протягом кількох мі-
сяців розписую таблиці з розмірами взуття, 
одягу, шукаю польські родини, які візьмуть 
під опіку українські. Звичайно, праця висна-
жує, але це треба робити. Коли справа добре 
розвинеться, такі сім'ї будуть підтримувати 
постійний зв'язок між собою та відвідувати 
одна одну. Вже маємо приклади, коли укра-
їнські та польські сім'ї мають спільні плани 
на канікули, одна із товаришок навіть по-
чала вчитися української мови. Все більше 
й більше такої співпраці собі бажаю. Саме 
це – моя мрія.

На фото – Ґражина Станішевська. Фото автора статті
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Надійшов 2018 рік, а це означає, що час підсумува-
ти, чим жив Український дім та Фонд «Наш вибір» 
у 2017 році. Рік, що минув, був надзвичайно насиче-
ний подіями. Незважаючи на брак фінансування, Фонд «Наш вибір» робив усе можливе, щоб найбільший український 
осередок у Польщі й надалі функціонував. Силами працівників, волонтерів та друзів «Нашого вибору» події в Укра-
їнському домі відбувалися майже щодня, крім того фонд займався освітніми проектами, дослідницькою роботою на 
тему міграції, організовував обміни, а працівників фонду часто запрошували як експертів багатьох конференцій і ро-
бочих зустрічей.

«НАШ ВИБІР» 
У 2017 РОЦІ

Юлія ЛАЩУК

Інформація
У 2017 році в Українському домі вже 

традиційно можна було отримати ква-
ліфіковану допомогу щодо легалізації, 
працевлаштування та інтеграції в Поль-
щі, звернувшись до консультаційного 
пункту для мігрантів. Протягом року 
надано більше 1500 консультацій. Біль-
шість клієнтів пункту становили українці, 
але за консультаціями зверталися також 
громадяни інших держав: із Європи, Азії, 
Африки та Латинської Америки. Консуль-
танти пункту допомагали своїм клієнтам 
із правильним оформленням документів, 
пошуком житла й роботи, відстоюванням 
своїх прав перед нечесними роботодав-
цями та забезпечували усією необхідною 
інформацією, яка б зробила процес інте-
грації мігрантів до польського суспільства 
максимально комфортним. Для українців, 
зацікавлених темами легалізації у Польщі, 
проведено 15 інформаційних зустрічей, 
на яких можна було поставити питання 
юристу та експертам відповідних галузей. 
Крім того, в Українському домі відбува-
лися регулярні тренінги на різні теми: від 
бізнесу до саморозвитку, від сучасного 
мистецтва й літератури до медицини та 
права.

З 2017 року консультаційний пункт на-
дає також послуги підприємцям у легалі-
зації праці та перебування для їхніх пра-
цівників-іноземців. Тут можна отримати 
консультацію чи комплексне обслугову-
вання справи. Також проводяться тренін-
ги з легалізації праці іноземців. 

Вже кілька років Фонд «Наш вибір» ви-
дає газету «Наш вибір» та керує порта - 
лом naszwybir.pl, що покликані інформу-
вати громадян України, які вже перебува-
ють у Польщі або тільки планують до неї 
приїхати, про всі важливі моменти легалі-
зації та інтеграції. На порталі можна знайти 
інформацію на різноманітні теми стосов-

но життя в Польщі, а також новини щодо 
польсько-української співпраці, освіти, 
культури, політики та ін. Портал у 2017 
році відвідали три з половиною мільйо-
ни разів. Читачі, вже традиційно, найбіль-
ше цікавилися темами легалізації та робо-
ти в Польщі, а також інформацією щодо 
подій у країні. Завдяки польській версії 
порталу про життя українців у Польщі та 
діяльність фонду могли довідатися поль-
ськомовні користувачі, які в 2017 році 
були частими гостями Українського дому. 
Паперова версія газети друкується накла-
дом 3 тисячі екземплярів і розсилається 
до більш ніж 70 місць у Польщі. У 2017 
році вийшло 11 номерів газети. 

Освіта
В Українському домі діє мовна школа, 

де можна навчатися польської мови. Ця 
пропозиція була настільки потрібною та 
якісною, що в 2017 році мовні курси за-
кінчило аж 14 груп учнів різних рівнів. На 
численні прохання поляків, зацікавлених 
вивченням української мови, при Україн-
ському домі вперше проводилися занят-
тя з української мови як іноземної.

Виповнилося два роки Українській су-
ботній школі для громадян України, що 
координується фондом. У 2017 році шко-
ла отримала підтримку від Посольства 
України, завдяки чому минулого року тут 
було проведено 305 уроків української 
мови, 100 – історії України, 36 – культу-
ри України та 36 – географії України. На-
вчальний заклад відвідувало більше 60 
учнів. Також суботня школа провела укра-
їнський тиждень в Комплексі шкіл стено-
типії та іноземних мов.

Для найменших українців Варшави 
протягом року в Українському домі вже 
традиційно діяв клуб вихідного дня «Ру-
кавичка», де діти могли не тільки весело 
й цікаво провести час, а й мали різнома-

нітні заняття, наприклад з танців та розвит-
ку українського мовлення.

Культура
Протягом минулого року у стінах Україн-

ського дому відбулося 50 зустрічей із відо-
мими людьми: письменниками, активістами, 
експертами. Гостями фонду були Яцек Де-
нель, Ізабелла Хруслінська, Вітольд Шаблов-
ський, Павел Смоленський, Микола Кня-
жицький, Йосиф Зісельс, Євген Чолій, Віталій 
Портніков, Андрій Портнов, Сашко Лірник, 
Ростислав Семків, Петро Андрусечко, Павел 
Пеньонжек, Алім Алієв, Анета Камінська, 
Богдан Задура, Олександр Бойченко, Оксана 
Чорна, Ярослав Юрчишин та інші. 

У рамках проекту «Інтеграція через літе-
ратуру» ми видали Антологію української та 
польської поезії «Українська надія». 

Фонд «Наш Вибір» декілька разів пред-
ставляв Україну на ярмарках та вуличних 
фестивалях, а у стінах Українського дому 
проведено два великі ярмарки – Різдвяний 
та Великодній, на яких українські майстри 
й майстрині могли представити свої вироби 
та послуги.

Культурне життя Українського дому обер-
талося теж навколо візуального мистецтва 
та літератури. Протягом 2017 року в галереї 
Українського дому відбулося вісім виставок, 
зокрема одна групова. Демонструвалися ро-
боти українських художників, що прожива-
ють у різних містах України та Польщі, а та-
кож польських художників, що надихаються 
Україною. Тематичний діапазон був надзви-
чайно широкий: від сучасного іконопису 
львівського майстра Данила Мовчана, реін-
терпретації української міфології Лідією Мат-
вієнко, дослідження української символіки 
Галиною Дудар та гумористичних родинних 
історій Софії Філіпчук до важливих соціаль-
них і навіть політичних тем у роботах Василя 
Салиги та Наталки Довгої. Роботи були вико-
нані в різноманітних стилях і техніках, серед 

Виставка «Навзаєм». Фото – Максим Фіногеєв



11НАШ ВИБІР №68

яких живопис, графіка, фотографія, колаж 
і навіть малювання шпаклівкою. Українська 
редакція Польського радіо в культурному 
плані назвала галерею Українського дому 
«Місцем року 2017».

Саме у 2017 році в Українському домі 
почали регулярно відбуватися зустрічі Лі-
тературного клубу, учасниці та учасники 
якого обговорювали книжкові новинки 
й класику українських та польських авто-
рів і вчилися креативному писанню. Зу-
стрічі клубу проходили щодватижні. Також 
у рамках клубу проведено зустрічі з таки-
ми авторами, як письменник Ростислав 
Семків, поетеса Дарина Попіль, письмен-
ник-репортажист Вітольд Шабловський. 
Український дім разом із Літературним 
клубом стали членами коаліції «По-сусід-
ськи» (Клуб католицької інтелігенції, фонд 
«Зустріч», товариство «Чулент»).

В Українському домі проводилися кіно-
покази, серед яких варто згадати фільми 
сучасних українських режисерів Анни 
Ютченко на тему декомунізації та «Живі» 
Сергія Буковського на тему Голодомору. 
Після кінопереглядів відбувалися дискусії 
за участю режисерів.

Українські жінки мали можливість зустрі-
тися й поспілкуватися на цікаві теми в рам-
ках Клубу українських жінок. Цікаво, що 
на тренінги та зустрічі часто почали при-
ходити не лише українки, а й білоруски та 
польки. За ініціативою клубу вперше було 
проведено тренінг самооборони та асер-
тивності «Вен-До» для мігранток.

Допомога
Незважаючи на брак фінансування влас-

ної діяльності, фонд уже вкотре допома-
гав іншим. Так, у 2017 році Iніціативою 
«Героям Майдану» було зібрано рекордну 
суму коштів під час акції «Свята без тата» – 
70 тисяч злотих, завдяки яким організа-
тори могли закупити різдвяні подарунки 
для 2800 дітей, чиї батьки загинули на 
Сході України. Крім того, протягом грудня 
до Українського дому всі небайдужі мог-
ли принести іграшки та солодощі для ді-
тей-сиріт, які успішно передано до різних 
регіонів України. У 2017 році збірка прово-
дилася вже четвертий раз.

Під час ярмарків, організованих Укра-
їнським домом, відбувалася збірка коштів 
на ліки для українських військових. Долу-
читися можна було протягом усього року, 
залишивши кошти у спеціальній скриньці 
в консультаційному пункті. 

Підсумовуючи, у 2017 році в Україн-
ському домі відбулося:
• 15 інформаційних зустрічей на теми 

праці, освіти, легалізації, Карти поляка 
та інші;

• 1500 консультацій для громадян Укра-
їни;

• 50 дискусій, семінарів, зустрічей;
• 30 тренінгів;

• 8 виставок;
• 2 ярмарки;
• мовні курси, на яких навчалося 14 груп;
• заняття з йоги;
• репетиції музичних колективів;
• три благодійні збірки.

Права українських працівників
У 2017 році фонд розпочав реалізацію 

двох проектів, націлених на дослідження 
ситуації українських працівників на поль-
ському ринку праці у контексті їхніх прав. 

Разом із «Multicultural Centre Prague» 
з Чехії, «Centrum pre výskum etnicity 
a kultúry» зі Словаччини, «AnBlokk Kultúra- 
és Társadalomtudományi» з Угорщини та 
Благодійним фондом «Запорука» з України 
Фонд «Наш вибір» із січня 2017 до липня 
2018 року реалізують проект, орієнтова-
ний на підтримку мігрантів, «В бік міцнішої 
транскордонної співпраці у сфері трудової 
міграції між інституціями, що займаються 
охороною прав працівників (STRONGLAB)». 
Проект передбачає зміцнення співробіт-
ництва й обмін досвідом між інспекціями 
праці, громадськими організаціями та ін-
шими суб’єктами, які підтримують робітни-
ків-мігрантів, із метою зміцнення охорони 
їхніх прав і дотримання стандартів роботи. 
Проект фінансується International Visegrad 
Fund та Міністерством закордонних справ 
Королівства Нідерланди.

Наступний проект «У бік спільних ін-
тересів між мігрантськими та місцевими 
працівниками» фонд реалізує з низкою єв-
ропейських партнерів. Проект має на меті 
зібрати «забуті голоси» трьох основних 
груп працівників (мобільних працівників 
з ЄС, не з ЄС і місцевих працівників) із кон-
кретних секторів економіки й донести їх 
до ширшого загалу за допомогою друко-
ваних матеріалів і серії конференцій. 

Фонд розпочав також реалізацію проек-
ту «Мігранти-підприємці у вишеградських 
країнах: регіональний вимір співпраці 
стартапів». Ідея цього проекту – промуван-
ня підприємницької діяльності мігрантів 
через демонстрацію успішних стартапів 
і діяльності підприємців. Метою проекту 
є створення платформи для обміну іннова-
ційними ідеями та бізнес-моделями малих 

підприємств, започаткованих мігрантами. 
У 2017-му ми працювали з українською 

та польською молоддю, реалізуючи про-
ект «Активізація молоді "БЕЗ КОРДОНІВ"», 
який фінансувала Польсько-українська 
рада обміну молоддю. Партнерами про-
екту були Польський центр медіації (від-
діл Труймясто), Ґданський центр шкільної 
медіації та медіації однолітків і товариство 
«Polska Nuta» з Одеси. Молодіжні зустрічі 
й тренінги тривали з 27 вересня по 4 жовт-
ня, і в них взяли участь 16 осіб із Ґданська 
та 16 – з Одеси.

Метою проекту було виявлення у молоді 
мотивації до дії, подолання стресу й кри-
зи, визначення особистих ресурсів, само-
оцінки, формування компетенцій, необхід-
них для активної роботи громадянського 
суспільства, та підготовка молодих людей 
до дорослого життя через формування 
лідерських компетенцій учасників проек-
ту шляхом участі в семінарах, що прово-
дилися досвідченими тренерами. Під час 
тренінгів використовувалися різні методи 
індивідуальної роботи та роботи у зміша-
них групах. Результатом проекту стало ви-
дання порадника «Активізація молоді "БЕЗ 
КОРДОНІВ"» українською та польською 
мовами.

Рік 2017 був плідний для Фонду «Наш 
вибір». Ми продовжуємо діяти, але все 
ж потребуємо вашої підтримки, оскільки 
не маємо можливості фінансувати допо-
могу для наших співгромадян із грантів. 
Будемо вдячні, якщо ви підтримаєте нашу 
діяльність і дозволите нам і надалі активно 
працювати на благо української спільноти 
в Польщі.

Підтримати нас можна, переказуючи 
благодійний внесок на банківський раху-
нок Фонду «Наш вибір»:

Fundacja Nasz Wybór
Numer konta:
PL 39 1440 1387 0000 0000 1295 6509
Назва переказу: na cele statutowe

Додамо, що внески можна відрахувати 
від податку.

Запрошуємо до співпраці й підтримки 
нашої спільної справи!

Обмін молоддю з Одеси та Ґданська. Фото з архіву фонду
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Темне обличчя Польщі
Рецензія на книжку: Paweł Smoleński, Syrop z piołunu. Wygnani w akcji «Wisła». 
Wydawnictwo «Czarne», Wołowiec 2017.

Для багатьох мігрантів з України, які 
сьогодні масово прибувають до Польщі, 
цей край являє собою землю обітовану – 
добробут, високі заробітки, доглянуті мі-
ста та хороші дороги. Більшість бачить 
Польщу крізь призму життя тут видатних 
постатей і визначні моменти з її історії: 
вибір Івана Павла ІІ Папою Римським, ді-
яльність «Солідарності», вступ до НАТО 
та Європейського Союзу. Може здати-
ся, що поляки безмежно щасливі. Однак 
у польських містах збільшується кількість 
випадків прояву агресії щодо громадян 
України. Чому? 

Польське суспільство десятиліттями 
виховувалося в антиукраїнському дусі, 
який супроводжував операцію «Вісла» 
в 1947 році – примусове переселення по-
над 150 тисяч мешканців південно-схід-
них воєводств української національності 
та лемків на так звані повернені території.  
2017 року була 70-та річниця тієї сумної 
події, і з цієї нагоди у видавництві «Czarne» 
з'явилася збірка репортажів «Сироп із по-
лину» Павла Смоленського – журналіста, 
пов'язаного з виданням «Gazeta Wyborcza».

Автор підкреслює, що коріння акції 
«Вісла» слід шукати ще в політиці об-
меження уряду ІІ Речі Посполитої щодо 
меншин, яка у випадку українців полягала 
в знищенні близько 150 церков на Холм-
щині та Підляшші. Вже тоді було запла-
новано вивезення людей, але ці плани пе-
рекреслив вибух ІІ Світової війни. Одразу 
після її завершення розпочалися криваві 
сутички в південній Польщі. Підрозділи 
польського війська, міліції та партизани 
чинили криваве нищення українських сіл, 
по-звірячому вбиваючи мешканців, грабу-
ючи та гвалтуючи жінок. У відповідь УПА 
з такою ж жорстокістю знищила кілька 
польських поселень. Книжка Смоленсько-
го опирається на свічення очевидців тих 
трагічних подій, а також історичні джере-
ла. 

Йшлося, власне, про трактування укра-
їнців як громадян нижчого сорту, дове-
дення їх до денаціоналізації та полонізації. 
В певному сенсі ця стратегія спрацювала, 
адже Смоленський, який почав цікавити-
ся темою операції переселення вже на по-
чатку 2000-х років, зустрів зацькованих та 
психологічно зломлених людей. Великою 

мірою до цього призвело існування трудо-
вого табору в Явожно, де на території ко-
лишнього німецького табору створено пе-
нітенціарну установу для українців, куди 
відправлено близько 4 тисяч осіб і де па-
нували тортури, поширювалися хвороби, 
високій рівень смертності серед в'язнів від 
голоду та холоду. Аби потрапити до цього 
проклятого місця, вистачало навіть доно-
су сусіда про приналежність до УПА. Ті 
українці, які прибували на нові місця по-
селення, в основному в північній Польщі, 
мешкали часто в жахливих матеріальних 
умовах і наражалися на переслідування 
та скарги з боку поляків. Польська молодь 
виховувалася в ключі генерала Шверчев-
ського, товариша «Вальтера», який в ре-
альності був алкоголіком та садистом. Він 
загинув у сутичці з українськими партиза-
нами. В школах обов'язковою була книж-
ка Яна Герхарда «Відлуння в Бещадах», 
де українці представлені як варвари та 
різуни. Лише після хрущовської відлиги 
доля переселених українців стала трохи 
легшою. Об’єднання українців у Польщі 
багато років бореться за визнання опера-
ції «Вісла» злочином проти людства, але 
заяви про порушення слідства ігнорува-
лися польськими прокурорами, – пише 
Смоленський.

Зараз часто можна зустрітися з тезою, 
що операцію «Вісла» було проведено гу-
манно порівняно з нищенням польського 
населення на Волині. Репортажі Смоленсь-
кого, особливо опис жорстокості, що пану - 
вала у Явожно, це заперечують. Думаю, 
автор вибрав правильну дорогу персо-
нального гуманізму, що полягає на де-
монстрації страждань конкретних людей. 
Поняття національності відходить на дру-
гий план, коли хтось зазнає страждань 
і болю в першу чергу як людина, а не як 
поляк чи українець. Без сумніву, «Сироп із 
полину» – запрошення до польсько-укра-
їнського діалогу, що не повинен оминати 
увагою важкі та болючі теми. В іншому ви-
падку домінуючою стороною в польсько- 
українських стосунках будуть різноманіт-
ні націоналісти, які, передусім, зацікавлені 
в конфлікті двох народів. Можливо, зараз 
найкращий момент, аби подібна книжка 
була написана українським автором про 
трагічні події на Волині.

Євген СОБОЛЬ

Коріння акції 
«Вісла» слід шукати 
ще в політиці 
обмеження уряду 
ІІ Речі Посполитої 
щодо меншин, яка 
у випадку українців 
полягала в знищенні 
близько 150 церков 
на Холмщині та 
Підляшші.
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З
агалом немає перешкод, аби особа, працевлаштована 
в Польщі, була тимчасово відряджена (delegowana) пра-
цювати в іншу країну. Варто, натомість, пам'ятати, що це 
пов'язано з низкою формальних обов'язків із боку ро-

ботодавця, який висилає на роботу, а також може мати певні 
юридичні наслідки для працівника. 

Відрядження за кордон може мати різні наслідки, пов'язані з: 
а) процесом легалізації перебування та роботи, 
б) соціальним страхуванням,
с) податками.

Легалізація перебування та робота

Передусім варто пам'ятати, що факт наявності права пере-
бування й дозволу на роботу в Польщі не означає, що праце-
влаштований на території Польщі робітник може автоматично 
виконувати роботу в інших країнах, навіть якщо це інші країни 
Європейського Союзу або співдружні ЄС країни в межах Євро-
пейського економічного простору (ЄЕП). Легалізація праце-
влаштування робітників в основному регулюється країнами – 
членами ЄС індивідуально та не підлягає координації на рівні 
всього ЄС.

Тут варто звернути увагу, що гарантована ще римськими 
трактатами з 1957 року свобода пересування робітників, які мі-
грують в межах ЄС, стосується громадян країн-членів ЄС. Зако-
нодавство ЄС довший період часу не регулювало пересування 

робітників, що походять з третіх країн. Це питання було одно-
значно інтерпретоване лише в межах вироку Європейського 
трибуналу справедливості (ЄТС) у 1994 році (справа C–43/93 
Ван дер Ельста), коли ЄТС ствердив, що окремі держави – чле-
ни ЄС не можуть накладати обов'язок отримання дозволу на 
роботу на працедавців, які зареєстровані в одній країні ЄС та 
висилають своїх працівників з третіх країн на територію іншої 
держави ЄС з метою тимчасового надання послуг. Умовою ви-
щесказаного є обов'язкове легальне працевлаштування робіт-
ників з третіх країн на підставі локальної умови про працю та їх 
легальне перебування в країні, де знаходиться роботодавець. 

І хоча цей вирок ЄТС щодо свободи надання послуг в межах 
ЄС було винесено понад 20 років тому, практика показує, що 
делегувати працівників з третіх країн у межах тимчасового на-
дання послуг і тепер не вдається без проблем. Частина країн 
ЄС запровадила до свого міграційного законодавства спро-
щення щодо делегованих іноземців і скасувала обов'язок от-
римання дозволу на роботу. Однак у деяких країнах ЄС такий 
обов'язок надалі формально існує або вимоги та процедури, 
пов'язані зі спрощеннями, що базуються на справі Ван дер Ель-
ста (Van der Elst), є настільки складними й довготривалими, що 
в практиці не знаходять застосування.

Прикладом країни, яка запровадила вищезазначені спро-
щення, є Німеччина. Робітники, які делегуються з іншої країни 
ЄС (в тому числі Польщі) з метою тимчасового надання послуг 

Відрядження з Польщі за кордон
Іноземець, який працює в Польщі, може опинитись у ситуації, коли працедавець захоче відрядити його на роботу 
за кордон. Таке може трапитись як у випадку підписаної стандартної умови про працю, так і у випадку умови про 
працю, укладеної з агенцією тимчасової праці. У деяких ситуаціях роботодавець працевлаштовує конкретну осо-
бу із наміром одразу вислати її працювати за кордон.
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Мая ЗАБАВСЬКА старший менеджер 
фірми «Делойт» Марцін ГЖЕСЯК старший менеджер 

фірми «Делойт»
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через їхнього роботодавця на території Німеччини, не мають 
обов'язку мати дозвіл на роботу в цій державі, однак повинні 
отримати так звану візу Van der Elst у відповідному німецько-
му консульстві в країні, де легально перебувають та працю-
ють. Віза видається на період надання послуг. Обов'язковими 
є наявність умови про працю, укладеної з локальним праце-
давцем, і підпорядкування системі соціального й медичного 
страхування в даній країні ЄС, що повинно бути задокумен-
товано наявністю свідоцтва А1 та підтвердження страхування 
здоров'я, наприклад у формі Європейської карти медичного 
страхування (ЄКМС).

У випадку делегування працівників на територію окремих 
держав ЄС роботодавець повинен детально перевірити, які 
є можливості виконання роботи легально на території кон-
кретної країни та які обов'язки з цим пов'язані, напри-
клад, чи є можливість скористатися спрощеною 
процедурою, згідно зі справою Ван дер 
Ельст. 

Додатковим аспектом для перевір-
ки є питання легального в'їзду та пе-
ребування на території країн Шен-
геньскої угоди та інших країн ЄС.  
Тут слід зауважити, що в'їзд 
і перебування на території ін-
ших країн Шенгену на підставі 
польської візи (національна 
віза типу Д) або карти тимча-
сового перебування, виданої 
у Польщі, можливе лише мак-
симально на 90 дні протягом 
180-денного періоду.

Соціальне страхування

Особа, яку працевлаштував 
польський роботодавець, по-
винна підпорядковуватися системі 
страхування в Польщі. Однак у випад-
ку відряджень за кордон, якщо робота 
буде виконуватися на території Європей-
ського Союзу, роботодавець повинен отримати 
для робітника свідоцтво А1 (у відповідному відділі ZUS), 
що підтверджує підпорядкування польському страхуванню. 
Такі формуляри видаються у випадку виїзду на роботу за кор-
дон та в ситуаціях, коли робітник працює частково в Польщі 
і частково за кордоном, наприклад як водій (за умови виконан-
ня визначених критеріїв). Якщо для даної особи не було надано 
сертифікату А1, тоді країна, де буде виконуватися робота, може 
вимагати заплатити там страхові внески, а в деяких випадках 
накласти на працівника штраф (штраф за відсутність А1 є акту-
альним, зокрема, у Франції).

Трапляються ситуації, коли ZUS відмовляє особі, яка вико-
нує роботу у двох або більше країнах, видати А1 з огляду на 
те, що іноземець не має в Польщі місця проживання. У випад-
ку відряджень ZUS не видасть свідоцтво, якщо працівник не 
підпорядковувався раніше системі польського соціального 
страхування, а роботодавець одразу вислав його за кордон. 
У цьому випадку може дійти до необхідності страхуватись 
у країні іншій, ніж Польща.

Коли робітника делегують поза межі Європейського Сою-
зу, в більшості випадків працівник автоматично залишається 
в польській системі соціального страхування, хоча якщо виїзд 

заплановано до країни, з якою Польща має підписану міжна-
родну умову щодо соціального страхування (наприклад, США), 
тоді, як правило, необхідно отримати відповідне свідоцтво.

Податок РІТ

Система податків функціонує відповідно до дещо інших 
умов, ніж соціальне страхування. На практиці податки слід пла-
тити за кордоном, якщо там виконується робота. Залежно від 
країни, за обов'язок відрахування податку відповідає або ро-
ботодавець (або організація, що приймає), або робітник. Зазви-
чай працівник, що підпорядковується системі оподаткування 
за кордоном, має обов'язок складати там щорічну податкову 
декларацію.

Часто виникають ситуації, у яких, незважаючи на факт вико-
нання роботи за кордоном, не сплачуються податки. Це 

пов'язано з уникненням подвійно-
го оподаткування, умову про яке 
Польща уклала з іншими держа-
вами. Зазвичай відсутність опо-

даткування за кордоном матиме 
місце, якщо робітник визнається 

польським податковим резиден-
том у наступних випадках:

• якщо його перебування 
з метою виконання роботи 
в іншій країні не перевищує 
183 дні (або в календарному 
році, або в будь-який 12-мі-
сячний період – в залежності 
від умови, що об’єднує Поль-
щу з даною державою),

• якщо робітник надалі пра-
цевлаштований та отримує 

заробітну плату від польського 
роботодавця, а сума його платні 

не переноситься на закордонного 
суб'єкта,

• якщо польський роботодавець не має 
за кордоном податкової присутності, з якою 

була би пов'язана робота відрядженої особи.
Порушення якоїсь із вищеназваних умов як наслідок 

може вимагати оподаткування в країні, де відряджений праців-
ник виконує роботу. При чому кожна країна має власний під-
хід до оцінки таких умов. Наприклад, Данія підходить до цього 
питання дуже суворо: часом навіть кількаденне перебування 
в країні з метою виконання роботи може спричинити сплату 
податків робітником у Данії.

Кінцеві зауваження

Варто також пам'ятати про те, що в Європейському Сою-
зі панують актуальні правила, згідно з якими роботодавець,  
котрий висилає робітника за кордон, має обов'язок забезпе-
чити йому певні мінімальні умови працевлаштування згідно 
з правом праці, що панує у країні, де виконуватиметься робота. 
Це стосується, зокрема, мінімальної заробітної платні, обме-
жень годин праці чи умов безпеки праці.

Якщо вас висилають за кордон, варто узгодити із роботодав-
цем умови такого відрядження – зокрема, чи роботодавець 
виконав усі обов'язки щодо легалізації перебування та роботи, 
соціального страхування й податку на дохід для фізичних осіб 
(РІТ).

Факт наявності 
права перебування й дозволу 

на роботу в Польщі не означає, 
що працевлаштований на 

території Польщі робітник 
може автоматично виконувати 

роботу в інших країнах, 
навіть якщо це інші країни 

Європейського Союзу або 
співдружні ЄС країни в межах 
Європейського економічного 

простору (ЄЕП)



Walutomat.pl – обмін валют тепер для клієнтів, 
які володіють російською та українською мовами

Послуги, пов'язані з обміном валют 
в Польщі, розвиваються надзвичайно 
динамічно. Чудовим прикладом цього 
є сервіс Walutomat.pl – найбільша плат-
форма обміну валют в Польщі. Ця про-
позиція доступна не тільки вітчизняним 
громадянам, але й особам з-за кордону, 
особливо українцям.

Філософія платформи зосереджуєть-
ся на можливості інтернет-користувачів 
купувати та продавати валюту між корис-
тувачами. Саме вони встановлюють кур-
си обміну, завдяки чому транзакції про-
водяться на дуже вигідних умовах. Сервіс 
виконує лише роль посередника, пов'я-
зану з гарантуванням безпеки обміну. 

Соціальний обмін валют виявив-
ся набагато вигіднішим, ніж обмін 
у стаціонарних пунктах обміну, як з фі-
нансової точки зору (економія у порів-
нянні з пропозиціями банків та стаці-
онарних пунктів обміну валют може 
становити навіть 8%), так і з точки зору 
зручності проведення транзакції. Все 
відбувається дуже швидко та ефективно, 

без необхідності виходити з дому.

Платформа для українців
Пропозиція сервісу Walutomat.pl вия-

вилася дуже привабливою для громадян 
України. За даними статистики сервісу, 
за останній рік кількість зареєстрованих 
осіб, що користуються російською мо-
вою, подвоїлася. Більшість з них – це саме 
громадяни України.

Відповідаючи на зростання попиту на 
послуги цього типу, платформа деякий час 
тому вирішила ввести в експлуатацію вер-
сію сторінки російською мовою, доступ-
ну за адресою walutomat.pl/landing/ru/.  
Перекладена також Панель Клієнта. Зав-
дяки цьому обмін валют став ще прості-
шим!

Однак на цьому не закінчуються вдо-
сконалення. Сервіс подбав також про до-
даткове обслуговування користувачів за 
допомогою інформаційної лінії. Консуль-
танти обслуговують клієнтів також росій-
ською та українською мовами. 

Варто зазначити, що обмін валют за по-

середництвом платформи Walutomat.pl 
у порівнянні зі стаціонарними пунктами 
обміну валют не коштує практично нічо-
го. Стягуються лише комісійні в розмірі 
від 0,06% до 0,2% від суми реалізова ного 
замовлення. Більш того, перекази до ба-
гатьох банків є повністю безкоштовни-
ми. Завдяки цьому Walutomat ефективно 
конкурує з банками та звичайними пунк-
тами обміну.

Завдяки сервісу Walutomat.pl грома-
дяни України можуть розраховувати 
на надзвичайно безперешкодний і, що 
найважливіше, вигідний обмін валют. 
Цьому сприяє перш за все версія серві-
су російською мовою та бюро обслуго-
вування клієнта, у якому на будь-які за-
питання дадуть відповідь російською та 
українською мовами.

Варто перевірити та скористатися до-
датковою знижкою 50% на комісійні при 
першому обміні!

Більш детальна інформація наведена 
в російськомовній частині сервісу – 
www.walutomat.pl/landing/ru/ 

Н А  П Р А В А Х  Р Е К Л А М И
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СЕРГІЙ ЖАДАН «ІНТЕРНАТ»
Видавництво «Meridian Czernowitz»

Нову прозову книгу Сергія Жадана хтось хвалить, хтось каже, що текст надто просто написаний. 
Особисто мені завжди більше до вподоби була поезія автора. Проза чомусь для мене надто похму-
ра, сіра. Роман «Інтернат» справді написаний просто, доступно, але про неймовірно складні речі: 
про війну, а радше про її наслідки, про її вплив на життя людей. Жадан не завуальовує у своєму 
тексті болю, не говорить афоризмами і не прагне замаскувати у словах якісь глибинні смисли. Він 
просто описує те, про що кожен із нас не раз думав, але боявся зіткнутись лоб в лоб. Історія про 
вайлуватого вчителя Пашу, який до останнього намагався якось жити в умовах війни, але мусів 
вийти зі своєї схованки, щоб забрати племінника з інтернату. Історія про те, що все життя – це до-
рога: дорога до когось, від когось, а може, до себе самого. Чи захоплюватися романом, вирішите 
згодом, але прочитати його варто.

МАРІЯ КРИВЕНКО «ДОРОГА ОПІВДНІ»
«Видавництво Старого Лева»

Книга складається з двох частин: «Тінь» та «Дорога опівдні». Обидва розділи – це неймовірно 
емоційні й живі розповіді про людську, зокрема жіночу, долю. Дуже часто автор пише про власні 
переживання, якось їх переінакшуючи, замасковуючи. Так само прочитуємо і «Дорогу опівдні», 
постійно замислюючись, за якою з ситуацій і наскільки можемо вгадати Марію Кривенко. Відчу-
вається, що книга виношувалась авторкою довго та виважено, вона вибухнула оголеним нервом 
і величезною відвертістю. При читанні «Дороги опівдні», хочеться бути з книгою на самоті, зану-
рюватися в кожну сторінку. Виникає відчуття якоїсь великої інтимності, входження в чужі серця, 
сповнені таємниць і переживань.

МАРІАННА КІЯНОВСЬКА «БАБИН ЯР. ГОЛОСАМИ»
Видавництво «Дух і літера»

Про нову збірку поезій Маріанни Кіяновської важко писати так само, як важко читати або слухати 
ці вірші. Проте це просто необхідно робити. Книга – це багатоголосся жертв Бабиного Яру, їх опо-
віді, щемкі й неймовірно точні до деталей. По шкірі йде мороз, коли прочитуєш рядки; виникає 
відчуття, наче стаєш спостерігачем історій жертв, наче сама авторка, як медіум, переказала живі 
голоси втрачених доль. «Бабин Яр. Голосами» варто прочитати, тому що ми мусимо пам’ятати ми-
нуле, лише тоді зможемо уникнути страшних помилок у майбутньому.

Українські літературні новинки  Дарина ПОПІЛЬ

Зима – пора, коли хочеться сидіти під теплою ковдрою з гарячим чаєм і цікавою книжкою. Як і щороку, на чернівецькому літе-
ратурному фестивалі «MERIDIAN CZERNOWITZ» і на львівському Форумі видавців презентувалося багато вартих уваги чудових 
книг. Хочеться порадити до прочитання декілька з них, різних за жанрами, тематикою та настроєм, якраз таких, що пасувати-
муть до довгих зимових вечорів.

Гарного читання!

ЮРІЙ ВИННИЧУК «ЛЮТЕЦІЯ»
Видавництво «Фоліо»

Вищеописані твори насичені емоціями, часто сумними. Аби трішки розбавити осінню та зимову 
меланхолію, варто поринути в читання нового шедевра Юрка Винничука – «Лютеція». У романі 
є улюблений набір автора: пригоди, гумор, любощі, змішування реального й вигаданого, фікції 
та історії і, звісно, неперевершена мова й стиль письма. Закручений сюжет триматиме в напрузі, 
відомі вам постаті та факти проявляться в новому світлі. Особисто в мене до цієї книги автора, як 
і до попередніх, лише одна претензія – вона надто швидко закінчилася.
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Кухня бещадських 
бойків і лемків

Юрій ГЕРАСИМЧУК

Дуже важливим елементом були зернові. Аж до XX ст. – пере-
важно це овес (особливо в горах), з якого пекли хліб, робили 
каші, киселі та затирки. Оскар Кольберг, описуючи кухню лемків-
сько-бойківського пограниччя, часто згадує про роль вівса в регі-
оні та називає ці території «вівсяною землею». Він також наводить 
історію, як місцеві мешканці поверталися в родинні землі десь 
з-під Львова, де працювали кілька місяців, і на півдороги зустрі-
ли земляків, які йшли в протилежному напрямку. Дуже зраділи 
не тільки тому, що зустріли своїх, але й тому, що їх почастували 
домашнім вівсяним хлібом, за яким вони дуже скучили, – не через 
його надзвичайні смакові якості, а скоріше через суворий смак, 
який нагадував про родинні хижі та гори.

Вівсяний хліб
Білки з двох яєць збити в густу піну. До ковшика всипати 50 г 

вівсяних пластівців, залити 200 мл гарячого молока та варити 
на повільному вогні кілька хвилин. Зняти з вогню та охолодити. 
До миски всипати 500 г вівсяної муки, додати відділені жовтки, 
підготовлену вівсяну кашу, 7 г сухих дріжджів і 1,5 ч. л. солі. Долити 
250 мл літньої води й замішати тісто міксером (2–3 хв.). Додати 
білки та ще хвилинку помішувати. Тісто має бути пластичним 
і трохи клеїтися. Форму для кексу (10x24 см) викласти пергамен-
том. Мокрими руками перекласти тісто до форми та вирівняти 
його. Посипати 2 ст. л. вівсяних висівок, накрити рушником та 
відставити на 1,5 год. Хліб вкласти в розігріту до 200°С (зверху 
й знизу) духовку та пекти 20 хв. Після цього зменшити темпера-
туру до 180°С та потримати ще 15 хв. Хліб вийняти з форми та 
охолодити на кухонній решітці. 

До основних продуктів, з яких готувалися страви, звичайно ж, 
належало коров'яче, козяче чи овече молоко. З нього робилися 
сири (білий сир, осципки, редиколки, бринза, жовтий і копчений 
сир, ґолки, гурда), масло, маслянка, сироватка чи жентиця. На їх 
основі вже створювалися найрізноманітніші страви, в яких вони 
змішуються з усім, «що тільки можна».

Лемківські гомілки
До 1 кг жирного білого сиру додати 1 ст. л. масла, 3 ч. л. суше-

ної м'яти та вимішати все до однорідної маси. З неї формувати 
кульки (діаметром 2–3 см), розкласти на деці та сушити 45 хв. 
при 75°С. Дверцята духовки повинні бути трошки відкриті. Вий-
няти деко й на ніч відставити в сухе прохолодне місце. Після чого 
кульки перекласти в скляні баночки та залити олією. Олію можна 
змішати з базиліком, сіллю й витиснутим часником. У такій фор-
мі сир можна зберігати в холодильнику протягом місяця.

Для забезпечення організму вітаміном C у зимовий період ква-

сили капусту й огірки, які потім споживалися протягом бага-
тьох місяців, а на розсолі від них готували різноманітні супи. 
Найчастіше варили жур, який був майже основною стравою на 
бещадських столах. 

Фучки – бещадські оладки з квашеної капусти
Фучки робилися як із сирої, так і з підвареної (підтушеної) 

квашеної капусти. Моєму брату більше смакують багат-
ші – з підтушеної на смальці квашеної капусти з цибулькою, 
кмином і дрібкою тертого мускатного горіха. Мені – більше 
з квашеної капусти, яка не оброблялася. Взяти 300 г добре 
витиснутої квашеної капусти, дуже дрібно посікти та з м і -
шати з налисниковим тістом. Налисникове 
тісто лемки робили на воді, але ми зроби-
мо на молоці. До 100 мл молока додати 
1 яйце, 200 г просіяної муки, дрібку 
цукру та вимішати блендером до 
однорідності. Тісто, змішане з ка-
пустою, приправити сіллю, пер-
цем, чабером і кмином. Смажи-
ти фучки, як і деруни, на олії або 
на топленому маслі, по 2–3 хв. із 
кожної сторони до підрум'янен-
ня та подавати гарячими зі сме-
таною або часниковим соусом, 
чи як гарнір до риби або м'яса. Мені 
в якості соусу більше смакує сіль-
ський сирок (serek wiejski) або познан-
ський гзік (gzik або gziczka) з часником, 
кропом і петрушкою.

І на кінець зробимо щось солоденьке – штрудель, який був 
дуже популярним у колишній Галіції, а до Бещад примандрував 
із Сокальщини й дотепер панує на бещадських столах як згадка 
про давню традицію.

Зі склянки муки, 2 яєць, дрібки солі та 1 ст. л. м'якого масла 
вимішати тісто. Тісто розкатати дуже тоненько. 1 кг яблук 
почистити від шкірок і серцевинок та потерти на тертку, 
після чого трошки витиснути з них сік. Додати 3 ст. л. цукру, 
0,5 ч. л. меленої кориці й жменю родзинок. Начинку розкласти 
на тісті, залишаючи по 3–5 см з кожного краю, скрутити в ру-
лончик, прим'яти краї та викласти на змащене маслом деко. 
Верх штруделя змастити розтопленим маслом та запікати 
близько 45 хв. при температурі 180°С.

Смачного!

Фото: zlotaproporcja.pl

Бещади – це регіон, який не розпещував своїх мешканців багатством і щедрим врожаєм. Не дуже родюча земля 
та суворий гірський клімат призводили до того, що під стріхи хиж заглядав голод, особливо в зимовий період. 
Нерідко люди мусили шукати їжу в лісі й на луках, тому в меню лемків і бойків часто зустрічалися гриби, лісові 
горіхи та ягоди, їстівні рослини (кропива, щавель, борщівник звичайний, лебеда, гірчак (спориш)), навіть жолуді 
та дубова чи березова кора, які мололи й додавали в муку для випікання. 
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Запрошуємо рекламодавців! 

Zapraszamy reklamodawców
У нашій газеті та на порталі є можливість розмістити рекламу! Ми висилаємо газе-
ту в усі куточки Польщі, де живуть українці. Кошти від реклами підуть на її видання. 
За детальною інформацією просимо звертатися до редакції: redakcja@naszwybir.pl .

W naszej gazecie istnieje możliwość zamieszczania reklam! Wysyłamy gazetę we wszystkie 
regiony Polski, w których mieszkają Ukraińcy. Środki z reklamy przeznaczone zostaną na druk 
gazety. Szczegółową informację można uzyskać pisząc na adres: redakcja@naszwybir.pl .
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*Користуючись нашими послугами, Ви можете за лічені хвилини переказати до 450 злотих з комісією 19,90 злотих. Western Union також заробляє гроші на обміні 
валют. При виборі валюти переказу ретельно порівняйте тарифи переказу та обмінний курс. Тарифи й курси валют можуть відрізнятися – в залежності від бренду, 
каналу й місця розташування, що базується на ряді факторів. Тарифи та курси можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
**Під час здійснення переказу кошти можуть бути затримані або послуги недоступні за певних умов, серед яких сума відправлення, країна призначення, наявність 
валюти, проблеми регулювання, вимоги до ідентифікації, години роботи пункту обслуговування, відмінності в часових поясах, або сукупність цих умов. Можливе 
застосування додаткових обмежень. Детальну інформацію можна знайти на бланку відправлення. 
© 2017 WESTERN UNION HOLDINGS, INC. Всі права захищені.


